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أحيـيت الـفنـانة الـبحـريـنيـة حال التـرك حفال
ـنــاسـبـة الـيـوم الـوطـني لـلـبـحـرين غـنـائـيـا 
وقـدمت فــيه أجـمل أغــانـيــهـا.وخالل وجـوده
ـسرح صـعـد أحد األطـفال من الـترك عـلى ا
أجل تـقد هـديـة لـهـا األمر الـذي أسـعـدها
وعــبـرت عـن هـذا األمــر بــتــقــبــيـلـه وتـفــاعل
احلــــضـــور مـع تـــصــــرف الـــتــــرك وقـــامـــوا

بالتصفيق لها بحرارة.
وعلـى الصـعـيـد الـفنـي طرحت الـتـرك اغـنـية
ـناسـبة الـعيـد الوطـني البـحريني وطنــــــية 
الـ  47حـمـلت إسم (نـهــواك يـا الـبـحـرين)
والــكـلــيب من إخـراج إيــنـاس يـعــقـوب.وكـان
نوع اللمس) من آخر اعـمال الترك أغنية (
إنتـاج شركة بالتينـيوم ريكوردز و تصوير
األغـنيـة في هـوليـوود إذ ان األغـنيـة جزء من
ــسـلــسل األمـريــكي الــشـهــيـر (بــيـبي دول ا

ريكور).
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الـقــاص والــصـحــفي  الــكـردي
الـرائد  نعاه مكتب امانة شؤون
الــثـــقــافــة الــكـــرديــة في احتــاد
االدبـاء العراقـي  سائـل الله
تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

VŠUB « b³Ž  e¹eŽ bFÝ

الفـنان العـراقي تلقى تـهاني االوساط الـفنيـة والثقـافية
ـسرح  بـبغـداد متـمن له لتـوليه مـهام ادارة مـنتدى ا

وفقية في عمله. ا
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التـشكـيلي الـسـوري نعـته وزارة الثـقافـة السـورية بـعد
نـيـة الـثالثاء فـي مديـنـة حـلب. والراحل من ان وافـته ا

مواليد 1942.
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الصـحفـي العـراقي تلـقى تهـاني االهل والصـدقاء بـعد
ان انـعم الـله عـلـيه بـحـفـيـدة جـديـدة أسـمـتـهـا والـدتـهـا

جعلها من بنات السالمة. زمرد 
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مـثـلـة السـوريـة انـضـمت بعـد غـيـاب ثالثـة أعوام عن ا
الـدرامـا إلى أسـرة مـســلـسل (أثـر الـفـراشـة) ,إخـراج
زهـيــر قـنـوع ,وتــألـيف مــحـمــود عـبــد الـكـر ,وإنــتـاج
ؤسـسـة العـامة لإلنـتـاج التـلـفزيـوني واإلذاعي ضمن ا

مشروع (خبز احلياة).
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أستـاذ الفـلسـفة في اجلامـعة األردنـية ضـيفـته الثالثاء
اجلـمـعـية الـفـلـسـفيـة األردنـيـة لـلحـديث حـول (الـتـعـليم

الفلسفي في األردن).
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احملامـية االردنـية ضـيفـتهـا الثالثـاء رابطـة الكـتاب في
نـاهضة العنف ضد ي  ناسبة الـيوم العا محـاضرة 
ـرأة وقدم احملـاضرة وادار الـنـقاش الـدكـتور أحـمد ا

ماضي.

◊UO)« U{—

ـطربـة اديـبة في الـ 28 من ـطرب الـعـراقي يحـيي وا ا
ــنـاسـبـة اعــيـاد راس الـسـنـة الـشــهـر اجلـاري حـفال 

يالدية في احد مطاعم بغداد وتشاركه في احلفل. ا
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سـمــيـنـة وبـعـ ورديـة.. كــان لـطـيـفـاً مع
اجلـمـيع وحـيـنـمـا حـاول عـناقـي طلـبت
مــنه االبـتــعـاد نـظــراً لـلـحــسـاســيـة الـتي

أصابت عيني).

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - اثــارت
ي آدامز اجلدل بشكل ية إ مثلة العا ا
كبـير عنـدما كشـفت أنهـا رفضت معـانقة
الــنــجـم األمــريــكي بــراد بــيت.وتــطــرقت
آدامز في حديـثها في بـرنامج نلـفزيوني
الـتـي حــلت ضــيــفــة عــلــيــهـا لــلــتــرويج
لـفيـلمـهـا اجلديـد (فـايس)الى لقـائـها مع
بـراد بـيت الـذي رفـضت عـناقـه. وسردت
آدامــز مــا حـــصل مــعــهــا حــيث اشــارت
الـى(انــهــا لـم تــكن تـــعــلم أن بـــراد بــيت
يخطط لزيارة موقع الـتصوير كونه أحد
ـنـتـجـ لـلفـيـلم فـبـدل أن تـبـدو أنـيـقة ا
كـبـاقي الـسـيـدات الـلـواتي كنَّ في مـوقع
التصوير بدت عجـوزا بعمر السبع -
بحكـم دورها في العـمل- وكانت مـصابة
بحساسية في الـع فرفضت عناق بيت
وطلـبت مـنه االبتـعـاد نظـراً للـحـساسـية
الـتي أصـابت عـيـنـهـا).وقـالت آدامـز(لـقد
رأيـــته مـن قــبـل لـــكن في كل مـــرة كـــنت
أعتقـد أنه سيـكون مثل الـشخصـية التي
جـسدهـا في احـد افالمه. تـتـخـيل نـفسك
تبدو جـميلًـا مرتديـاً فستـان نوم أبيض
لـــكـن هــذا لـم يـــكن احلـــال فـــقـــد بــدوت
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سـنـة 2019 سـتـكـون مـسـتـقـرة وجـمـيـلـة خـصـوصـا
جاالت التعليم والسفر  والتعاقدات .
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حاول ان تكـون عقالنـيا و متـوازنا في تصـرفاتك.يوم
السعد الثالثاء.
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سـيـسـاعــدك الـشـريك في اتــخـاد قـراراتك الــصـائـبـة
حيطك االجتماعي. وحتس عالقاتك 
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تخطط خالل 2019 حلياة مستقبلية وتأكد ان احلب
قريب منك جدا .
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ـا ســيـؤثـر عـلى ــسـاء  يـسـود بــعض الـضـغط في ا
اعصابك قليال .رقم احلظ.9
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عليك الـتحلي بالصـبر وتأكد سـتحل كل مشاكلك في
سنة 2019.
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حاول اسـتـغالل عـطلـة نـهـايـة االسبـوع في الـتـرفيه و
الرياضة .يوم السعد االربعاء.
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عليك ان تـكون حذرا واال تخالف القوان . قد تتلقى
مفاجئات رائعة طوال اليوم.
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 تـأكد ان 2019 سـتـكون خـفيـفـة و لن تشـعـر بشيء
يضغط على اعصابك خاللها.
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 امـور احلب جيـدة وخصـوصـا ببـدايتـهـا فال تتـشائم
كثيرا .رقم احلظ 8.
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فاجئات السارة لكن احذر زائر قد يـجلب لك بعض ا
بالغة ببعض االشياء. من ا
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 اسـتــغل حـظك خالل2019 لـلــتـقـدم في مــشـاريـعك
فهي رائعة بالنسبة المور العمل.
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اكـتب مـعـاني ومــرادفـات الـكـلـمـات وفق
االرقـام الـتــيي تـتـصل بــبـعـضــهـا بـاخـر
حـرف لــكل كــلـمــة وفق االرقــام حتـصل
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ي ادمز ا

افــضل فــيــلـم وثــائــقي وفي زيــورخ في
سويـسرا ومـهـرجان اجـيال في الـدوحة
ومــهـــرجـــانـــات بـــلــبـــنـــان واخلـــرطــوم
والشارقـة ومهـرجان النـهج السيـنمائي

الدولي الثالث ). 
وعن فيـلمـه اجلديـد غرفـة الطـوار قال
(هـو فــيـلم روائـي قـصـيــر وهـو االن في
مرحـلة االنتـاج النهـائيـة وتدور احداثه
ماب طبيبه وفراش في ردهة الطوار

وفي جلظة حدوث انفجار) .
وحتـدث الـنـاقـد كـاظم مـرشـد سلـوم عن
الــفــيــلم قـائـال ( احـيـي الـقــائــمــ عـلى
انـتاج هـذا الـفـيلـم كونه يـحـمل بـناء
خـاص وهـنـاك مـقـومـات عديـدة في
احـــداثـه والــفـــيـــلـم حــمـل رســـالــة
انــــســــانــــيــــة الى الـــــعــــالم ورغم
الـظروف الـصـعـبة كـانت مـشـاهد
الــفـيـلم مــبـنـيــة بـشــكل وتـكـوين

جميل ) .
وقـال اخملـرج فالح الـعـزاوي عن
الــفــيـلم ( اشــد عــلى يــد اخملـرج
وكـل من يـــقـــدم هـــذا الـــنـــوع من
االفـالم وهي فـــــــخـــــــر لـــــــهـــــــؤالء
اخملـرجـ الشـبـاب وهم يـصـنـعون

بعـد عرض الـفـيلم حتـدث اخملرج مـسلم
حـــبـــيب قـــائـال (احـــداث هـــذا الـــفـــيـــلم
الوثائـقي ومدته 14 دقيقـة هي حقيـقية
وبــطل الـفـيــلم هـو نــفـسه الـذي يــجـسـد
ولود في الشـخصـية وهـو علي فـارس ا
إيـران والــذي عـاد مع أهـلـه إلى الـعـراق
والذي واجـهته مـصاعب احلـصول على
اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة في حـيـنـهـا والـتي
ــنـــعه من الـــتـــســجـــيل في تــســـبــبـت 
ـدارس الـعـراقـيـة وحـرمانـه من فـرصة ا
ــدرسـة الــتـعــلــيم و لم يــتم قـبــوله في ا
ايـضـا بـسـبـب الـلـهـجـة وضـعف الـنـطق
وبــقي مـحــرومـا من الــقـراءة والــكـتــابـة
واتــهـــمــوه بــاجلــنــون و مــعــاجلــته 
احـداث الــفـيـلم الــوثـائـقـي تـدين الـواقع
الــذي نــعـيــشه وهــو صـراع بــ الــقـبح
واجلمال). واشـار الى (انه يعمل افالمه
بـابسـط الوسـائل ويـوثق كل شـئ وعلى
ـبدع ان يـكـون له مـوقف حـول مـايدور ا
في وطــــــنـه وان يــــــوثق هــــــذا الــــــوجع
بالصورة والكلمـة والفيلم هو ادانة لكل

ظاهرة سلبية موجودة في اجملتمع).
مضيـفا (ان الفـيلم شارك في الـعديد من
ـهـرجـانــات مـنـهـا الهـاي ونـال جـائـزة ا
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سرح عرض مـنتدى صـدى السـينمـا وا
ـركز وعـلى قـاعـة الف لـيـلـة ولـيـلـة في ا
الثـقـافي البـغدادي فـيـلم (كمـا كان ابي)
لـلـمــخـرج الـشـاب مـســلم حـبـيب وعـقب
عـرض الـفـيلـم  عقـد جـلـسـة حـضـرها
عشـاق السـينـما وقـدمهـا االعالمي فؤاد

صمم الذي قال ( فيلمنا لهذه اجللسة ا
يـتــحـدث عن عــائـلـة ســافـرت الى ايـران
وعنـد الـعودة اراد ابـنـهمـا الـدخول الى
ـدرسة فـلم يـتم قبـوله بـسـبب اللـهـجة ا
وضعف النطق بعدها اتهموه باجلنون
حــيث اســتـطــاع اخملــرج مـعــاجلــة هـذه

االحداث من خالل فيلمه الوثائقي ).
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{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - بـــعـــد أن
كـشـفت تـقـاريـر فـحـوى الـدعـوى الـقـضـائـيـة
الـتي رفـعــتـهـا امـرأة رفــضت االفـصـاح عن
اســمــهــا اتــهــمت فــيــهــا اخملــرج األمــريــكي
ـمارسـة أفـعـال جنـسـية هـارفي وايـنسـت 
مـعـهـا في الـعام 2013 كـاشـفـة أنه إنـحـنى
ـرات أمــامـهــا عـقـب انـهــيـارهـا في إحــدى ا
جــراء مــا شــهـــدته من أفــعــالـه اجلــنــســيــة
متـفاخـراً (أقـمت عالقة جـنسـيـة مع جيـنيـفر
لـــــورنس وانـــــظــــري أيـن هي لـــــقــــد فــــازت

بـاالوسكار). 
ردّت لـــــورنس عــلى إدعـــــاءات وايـنــسـتـ
هــذه بـــحــسب مـــوقـــــع "تي ام زي" قـــائــلــة
(أتألـم مع جمـيع الـنـساء الـضـحايـا الـلواتي ً
( تــعــرّضـن العــتــداءات من قـــبل وايــنــســ
مــؤكـــدة أنه (لم جتـــمــعــني بـه ســوى عالقــة

مهنية).
وتـابــعت(هـذا مــثـال آخــر عـلـى الـتــكـتــيـكـات
واألكـاذيب الـتي شـارك فـيـهـا الغـراء عدد ال

يحص ى من النساء). 

احلـــيـــاة واالمـل من جـــديـــد ) واضـــاف
(السيـنمـا صورة والصـورة تغــــني عن
الـكالم والـسـيـنمـا قـضـيـة تـمـثل الـزمان
ــكـان وهــذه االفالم مــبـادرة جــمـيــلـة وا
فـــيـــهـــا صـــراع االمـــاكـن وهـــنــاك ورش
خـاصـة لـلشـبـاب حـول الـسـيـنـاريو النه
مهم جدا لكل فيلم كـونه العمود الفقري

في جناح الفيلم السينمائي).
وفي خـتـام اجلـلـسـة  تـكـر احملتـفى
به بـشهـادة تـقديـريـة مقـدمة مـن منـتدى
صدى الـسـينـما
سرح . وا

جدا لكنها كانت حلظة مؤثرة جدا).
مـثل األمريـكي أليـساندرو ويتـذكر ا
نـيــفـوال أن والـده أهــداه في مـرة من
رات مـكنـسـة كهـربائـية مـستـعمـلة ا
وقـــال (أعــتـــقــد أنه كـــان يــحــاول أن

يبعث لي من خاللها برسالة).
ـمـثــلـة األمـريـكـيـة لـيـزلي وحتـدثت ا
مــان عـن رؤيــتـــهـــا لــلـــهـــدايــا غـــيــر
ــرغــوبــة بــالـقــول(زوجي يــحب أن ا
يقـدم لي هـدايا مـثل رحالت يـود هو
الـذهـاب فـيـهـا... سـيـكـون هـذا مـثـاال

على هدية سيئة).
ـمــثـلـة الـبـريـطـانـيـة إمـيـلي وقـالت ا
بالنت (أن جـدتـهـا اعـتـادت أن تـعـيد
تــقـد الــهـدايــا لــهـا).وقــالت (كـانت
تهـديني الـشال الـذي اشتريـته بحب

لها... جعلني األمر أضحك دائما).
عروفة في وعن الهدية النمـوذجية ا
مثل الد وهي اجلـوارب قال ا عيد ا
األمريكي ل مانويل ميراندا (أعتقد

ويــقــول الــنــجم ســتــيف كــاريل (إنه
رات جوارب بابا تلقى في مرة من ا

نويل).

أن أسوأ هـديـة دائمـا أحـصل عـليـها
هي اجلوارب... أسـتطـيع أن أشتري

لنفسي اجلوارب يا والديّ).

{ لنـدن - وكاالت  –باقـتراب موسم
ـيالديـة ـيالد ورأس الـسـنـة ا عـيـد ا
ــــتـــــاجــــر في تــــزدحم االســـــواق وا
ـتبـضـع مـختـلف انـحـاء العـالم بـا
لشراء هدايا للمناسبة.وفي السطور
الـتـالـيــة اسـتـذكـر فـنـانـون هـدايـاهم
ــفــضــلــة فــضال عــلى اســوأ هــديـة ا

تلقوها
.اذ قــال اخملــرج بـــرادلي كــوبــر (إنه
يـتذكـر بـالـكثـيـر من اإلعـجـاب أفضل
ـيالد حصل عليها وهو هدية لعيد ا
في الثامنة من عمره وقد كانت عصا

قائد فرقة موسيقية).
مثل الـبريطاني جو ألوين واختار ا
سـيارة لـعـبـة كبـيـرة احلـجم كـأفضل
هـديـة فـيـمـا تـصـدرت لـعـبـة (أسـترو
وورز) اإللكـترونـية في الـثمـانيـنيات
ـمـثـل االسـكـتـلــنـدي ديـفـيـد قـائــمـة ا
تـــيـــنــانت وقـــال (أهـــدتــنـي زوجــتي
ة ـاضي... كانت قـد برادلي كوبرواحدة الـعام ا ليزلي مان
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اصــدرت الــفـنــانــة رويــدة احملـروقي
اغـنــيـة جـديــدة حتـمل عــنـوان بـحب
نـفسي والـتي صـوّرتـها عـلى طـريـقة
الفيديو كـليب وطرحتها عـبر قناتها
الرسمـية على يـوتيوب.واألغـنية من
كـــلــمــات ريـــاض الــعــوض وأحلــان
مـــحــــمــــد غــــازي وتــــوزيع مــــدحت
خـــمـــيس ومــكـس ومــاســـتــر أمـــيــر
مــــــحـــــــروس ومن إخـــــــراج عــــــادل

سرحان. 
وتـقـول كـلـمـات األغـنـيـة: (الـيـوم أنـا
فـرحـانـة مـرتـاحـة مـو تـعـبـانـة بـحب
نفسي وكافي وباي للعشق وأحزانه
مــبــســوطـة بـس بـحــالي ويــازيــنــهـا
أحــوالـي ال بــو الــعــشـق وهــمــومه).
وكــانت قـد لــفــتت احملـروقـي الـنــظـر

إلـــــــيــــــهــــــا
مـــؤخـــراً بـــعـــد ظـــهـــورهـــا بـــزيــادة
ملحوظـة في الوزن وهو األمر الذي

قالت (انها ال ترغبه).
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جـــيف بــريــدجــيــز احلـــاصل عــلى جــائــزة
األوســكــار ســيـحــصـل خالل حــفل جــوائـز
غـولـدن غـلـــــــــوب في كـانـون الـثـاني على
جـــائـــزة عن مــجـــمل أعــــــــــمـــاله من أفالم
الـــغـــرب األمـــريـــكي مـــــــــثـل الـــشـــجـــاعــة
احلــــقـــيــــقــــيـــة (تــــرو جـــريـت) إلى األفالم
الكومـيدية مثل لـيباوسكي الـكبير (ذا بيج

ليباوسكي).
وسيحـصل بريدجـيز على جائـزة (سيسيل
بي دومـيل) التي تـقـدمهـا رابطـة هولـيوود
لـــلــصــحـــــافــة األجــنـــــــــــــــبــيــة ســـنــويــا
لـشـخـصـيـة كـانت لـهـا بـصـمـة دائـمـة عـلى

عالم السينما.
وكـان الــنـجـم الـبــالغ من الـعــمـر 69 عـامـا
تـــرشح من قـــبل جلــوائـــز غــولـــدن غــلــوب
خـمس مرات وحـصل عـليـهـا مرة عن دوره
ــوســـيــقي الــريـف أفل جنــمه في كـــفــنــان 
الــفــيــلم الــقـلـب اجملـنــون (كــريــزي هـارت)

والــذي حـــصل عــنـه أيــضـــا عــلى جـــائــزة
األوسكار.

وقالت ميـهر تاتنـا رئيسة رابـطة هوليوود
للصحافة في بيـان (مجمل أعمال بريديجز
ـتـنـوعـة خـلـبت ألـبـاب وعـقول الـرائـعـة وا
تـفرج في أنـحاء الـعالم ألكثـر من ستة ا

عقود).
وحتـمل جــائــزة سـيــسـيل بـي دومـيل اسم
مــخــرج هـــولــيــوود الــذي بــرع في إخــراج

األفالم الصامتة والناطقة. 
ومن بــ الـفــائـزين الــسـابــقـ بــاجلـائـزة
أوبــرا ويـنــفـري والــنـجــوم جـورج كــلـوني
وروبــــرت دي نـــيــــرو وأودري هــــيــــبـــورن

وهاريسون فورد وميريل ستريب.
وســـيــــــجـــري تـــســـــــــــلـــيم اجلـــائـــزة في
الــســـادس من كــانــــــون الــثـــاني في حــفل
غــــولــــدن غــــلـــوب فـي بـــيــــفــــرلي هــــيــــلـــز

بكاليفورنيا.
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عبّرت الفنانة شيما هاللي عن حبها للغة
ي حيث اشارت العربـية في يومـها العـا
الى (أن الـلـغـة الــعـربـيـة من أجـمل لُـغـات
الـعـالم) مـطـالـبـةً (رواد مواقـع التـواصل
اإلجتماعي بإسـتخدام اللغـة العربية في

الكتابة).
وكـتبت عـبـر حـسـابهـا اخلـاص عـلى أحد
مـواقع الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي (من أجـمل

لغات العالم لغتنا العربية). 
ـطالعة والكتابة حافظوا على القراءة وا
بـالــلـغـة الـعــربـيـة عـلـى مـواقع الـتـواصل

اإلجتماعي. لغتنا فخر لنا).
وهاللي مـن الـفــنـانــات الـنــاشـطــات عـلى
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي وهي دومـاً

حترص على الكتابة باللغة العربية.
ـطــربـة عــلى صــعـيــد مـتــصل احــتـفــلت ا
ي لـلـغـة الـلـبـنــانـيـة إلـيـسـا بـالـيـوم الـعـا
الـعــربــيــة حــيث كــتــبت عــبــر حــســابــهـا
اخلــــاص عـــلى أحــــد مـــواقع الــــتـــواصل

اإلجــتــمـــاعي أبــيــاتــاً
للشاعر أحمد شوقي
واتت عـــلى الـــشــكل

التالي:
هـــــــجـــــــرت بـــــــعض
أحبتـي طوعاً ألني 
رأيـــت قـــــلـــــــوبـــــهم
تـــــهـــــوى فـــــراقــي
نـــعم يــــشـــتــــاقــــهـم
قــــــــلــــــــبــي ولـــــــــكن
وضــــعت كـــرامــتي
فــــوق اشــــتــــيــــاقي
وأرغـــــــــــــب فــــــــــــــي
وصـــــالــــهـم ولــــكـن
طـــــــــــريــق الـــــــــذل ال
تــهــواه ســاقي. هــذه
األبـيـات الــرائـعـة من
ـناسبة أحمد شوقي 
ي لـلـغـة الـيـوم الـعـا

العربية).
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جيف بريدجيز

{ لوس اجنـلوس - وكاالت - قـالت رابطة
هـولـيـوود للـصـحافـة األجـنـبيـة (إن الـنجم

تكر مسلم حبيب بشهادة تقديرية


